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é comum a depressão nesses casos?
todo paciente de vitiligo precisa ter acompanhamento psicológico?
toda lesão branca na pele é vitiligo?
o que é albinismo?
e a hanseníase, como pode ser reconhecida?
manchas brancas na pele, depois da praia, podem ser sinal de vitiligo?
o que é vitiligo químico?
qual médico trata o vitiligo?
devo tentar tratar meu vitiligo?
tem tratamento para o vitiligo?
como se trata as formas menores de vitiligo?
o que fazer nos casos mais extensos?
tratamento com banho de luz funciona?
a fototerapia pode provocar câncer de pele ou outras complicações?
quais as formas mais modernas de fototerapia?
e nos casos em que a pele clareou quase toda?
é possível mudar a cor da pele como fez o Michael Jackson?
existem formas naturais de tratar o vitiligo?
devo comprar ervas na feira?
existe alguma dieta que ajude no vitiligo?
há alimentos que devo evitar se tenho vitiligo?
o que há de mais novo no tratamento do vitiligo?
é verdade que existe cirurgia para vitiligo? Como funciona?
ouvi falar que há uma forma química de escurecer a pele. É verdade?
devo ficar otimista quanto a cura do vitiligo no futuro?

o que é vitiligo?
o que produz a melanina?

para que serve a melanina?
há pessoas que nascem sem melanócitos ou melanina?

o que provoca a morte dos melanócitos no vitiligo?
o vitiligo é doença genética?

pode acontecer de gêmeos idênticos terem vitiligo?
então vitiligo é uma doença da imunidade?

os fatores ambientais são importantes?
o vitiligo é uma doença comum?

como reconheço o vitiligo?
quantos tipos de vitiligo existem?

existe diferença entre ter vitiligo localizado e generalizado?
por que é diferente ter a forma segmentar do vitiligo?

qual a diferença de ter lesões em áreas expostas ao Sol?
vitiligo é contagioso?

vitiligo pode ser grave?
como se manifesta o vitiligo nos olhos?

posso ter complicações de um vitiligo que afetou as meninges?
por que há essa ligação com doenças da imunidade?

devo ser investigado para doenças da imunidade se tiver vitiligo?
então o vitiligo não é só um problema cosmético?

minhas chances de ter câncer de pele aumentam se tenho vitiligo?
como o portador de vitiligo lida com as manchas?

nervosismo causa vitiligo?
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